
La Plataforma 3 d’octubre, impulsora de la vaga general del 3 d'octubre del 2017 contra la repressió i en defensa de
les llibertats, denunciem la vulneració de drets fonamentals. L’estat d’alarma, amb l’excusa de la crisi sanitària, ha
pres una deriva autoritària i repressiva a través de l'ús dels poders de l’estat: s'impedeix el dret a la protesta, hi ha
una escalada repressiva amb l’aplicació massiva de la Llei Mordassa i una recentralització política al servei
d’aquestes mesures. L’estat d’alarma imposa de facto un estat d’excepció.
 
És des d’aquesta necessària denúncia de l’estat d’alarma que  impulsem un seguit d’iniciatives per aprofundir la
discussió i treure la denúncia al carrer: convoquem tres debats on line i una concentració.
 
Dilluns 18. 18’30h Defensem el dret a la protesta. La Plataforma 3 d’octubre va donar suport a la concentració
convocada -amb tots els requisits sanitaris- davant l’aprovació de la Llei de Pressupostos de la Generalitat, es va
prohibir pel Departament d’Interior de la Generalitat. El rebuig a la demanda d’empara davant dels tribunals de
justícia, que van reafirmar la prohibició, és una mostra més de la connivència entre poders a l’hora de vulnerar el
dret a la protesta i la dissidència política i social. Un nova prohibició, ara signada pel  ministre Grande-Marlaska, era
la resposta a la concentració de l’1 de maig. Aquesta política de prohibició d’actes de protesta ha estat aplicada
arreu de l’Estat i contrasta   amb la irresponsabilitat del Govern que activa centenars de milers de treballadors i
treballadores cada dia en   els sectors productius no essencials sense assegurar-ne les condicions sanitàries.
Mentre, els motius per la protesta social es multipliquen.
 
Dimecres 20. 18’30h. Davant la recentralització defensem el dret. L'estat d’alarma ha imposat una
recentralització de l’estat, prenent competències a les autonomies. Malgrat els fracasos successius en la lluita
contra la pandèmia, no hi ha rectificació i es manté al servei de les mesures polítiques i repressives. Fets com el
desplegament de l’exèrcit a indrets de Catalunya és una provocació, que no es justifica -com ho han fet notar els i
les bomberes- per les necessitats sanitàries.
 
Divendres 22. 18’30h. Aturem la repressió, defensem drets i llibertats. La militarització de la crisi sanitària és
un escàndol. Ens han posat militars i cossos de repressió allà on el calien era el protagonisme del personal mèdic i
investigador. Però sota aquesta militarització es desenvolupa una repressió dels cossos policials que s’encarnissa
als barris obrers i populars més empobrits. Prop del milió de denúncies i amb més de 7000 detencions, amb una
aplicació massiva de la Llei Mordassa. L’estat espanyol encapçala el rànquing, com ho fa en nombre de morts per
milió i en infectats del sistema sanitari.
 
Dissabte 23. Concentració Plaça de Sant Jaume.   Creiem imprescindible la recuperació de l’espai públic per a
manifestar i exigir el respecte institucional als drets i llibertats. Contra la repressió, encara que pugui ser de manera
reduïda i de forma simbòlica, tornarem a ocupar places i carrers en contra de qualsevol tipus de repressió. Per això,
com a clausura de la setmana de reflexió, estudi i debat, es convocarà una concentració, per exigir la fi de la
repressió, el respecte als drets i les llibertats i el retorn de l’espai públic a la ciutadania com a espai eina d’expressió
i reivindicació.

Els tres debats es podran seguir en directe a través del canal de Youtube de
la Plataforma 3 d'Octubre
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